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Правила  

конкурсного приймання  учнів у 1 клас гімназії  

2017/2018 н.р.  
 

1. У конкурсному прийманні беруть участь учні незалежно від місця 

проживання , на безоплатній основі. 

2. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 місяці до 

його початку, розміщуються у приміщенні гімназії. 

3. Не пізніше ніж за  місяць до початку конкурсу у приміщені гімназії 

вивішується перелік питань конкурсних випробувань з математики, української 

мови та англійської мови. 

4. Для участі в конкурсі батьки подають заяву на ім’я директора навчального 

закладу та табель успішності учня. 

5. Конкурсні випробування (іспити) проводяться у письмовій формі  з двох 

предметів, відповідно до напрямків, вказаних у заяві батьків , з української мови 

та математики чи з української мови та англійської мови. 

6. Порядок зарахування: 

  Згідно з рейтингом до математичного класу  гімназії зараховуються учні, які 

пройшли 2 конкурсні випробування з 

  української мови (диктант та граматичне завдання ) 

  математики (завдання за програмою, творчі завдання) 

та показали рівень навчальних досягнень з української мови не нижче 6 балів, з 

математики не нижче 7 балів.  

Згідно з рейтингом до  лінгвістичного класу гімназії  зараховуються учні, які 

пройшли 2 конкурсні випробування з 

 української мови (диктант та граматичне завдання ) 

 англійської мови (аудіювання, читання, граматичне завдання) 

 та показали рівень навчальних досягнень не     нижче 6 балів з української та не 

нижче 7 балів з англійської мови.  

 Учень, який не пройшов по конкурсу до математичного чи лінгвістичного 

класу може претендувати на зарахування до суспільно-гуманітарного класу 

гімназії на загальних підставах. 

 

 



Згідно з рейтингом до  суспільно-гуманітарного класу гімназії зараховуються 

учні, які  пройшли 2 конкурсні випробування з 

  української мови  

  математики  

або 

 української мови 

 англійської мови 

та за сумою результатів двох конкурсних випробувань  отримали не менше 12 

балів, причому  з української мови -  не нижче 6 балів.  

 Рейтинговий бал визначається за сумою балів за два конкурсні випробування.  

7. Під час проведення конкурсних випробувань мають право бути присутніми 

спостерігачі від батьківської громадськості (не більше 2 представників в 

аудиторії). 

8. Тривалість конкурсних випробувань: 

- математика - 2 години 

- українська мова - 1 година 

- англійська мова - 1 година 20 хвилин 

9. Зміст письмових завдань відповідає навчальним програмам середньої 

загальноосвітньої школи (за курс початкової школи). 

10. Результати іспитів оголошуються в письмові формі для загального 

ознайомлення всіх учасників випробувань не пізніше ніж через три дні після їх 

проведення. 

11. У випадку незгоди з рішенням конкурсної комісії учні, їх батьки, або особи,  

які їх замінюють, можуть протягом тижня після оголошення результатів конкурсу 

звернутися з апеляцією до голови приймальної комісії. Апеляція розглядається 

протягом трьох днів з дня її подання. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не 

задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу 

освіти Залізничного району. Рішення апеляційної комісії відділу освіти є 

остаточним. 

12.  Зарахування учнів, які успішно пройшли конкурсний відбір у гімназію ,  

здійснюється  за наказом директора , на підставі рішення приймальної комісії,  

протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу (після подачі наступних 

документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, особової справи дитини, 

завіреної копії свідоцтва про народження, медичних документів установленого 

зразка).  

13.  За   наявності   вільних   місць  у серпні проводиться додаткове конкурсне 

приймання за таких самих умов,  що  й  основне. Учні, які не пройшли по 

конкурсу в час основного конкурсного приймання, можуть брати участь  у 

додатковому конкурсному прийманні на загальних підставах. Зарахування учнів 

проводиться не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.  

14.  Додаткове  конкурсне   приймання   може,   як   виняток, 

відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць за таких 

самих умов,  що  й  основне. 

15. Поза конкурсом у 1 клас гімназії зараховуються учні, які мають високі  

(10-12б.) результати навчання в 3, 4 класах початкової школи. Рішення про 

зарахування приймається на засіданні конкурсної комісії.   

16. На пільгових умовах  до гімназії зараховуються діти-сироти, діти , позбавлені 

батьківського піклування, діти-інваліди, діти,  батьки яких перебувають 



(перебували) у зоні АТО за умови, що вони за результатами навчання у 

початковій школі мають достатній та високий (7-12б.) рівень знань . Цим учням у 

протокол конкурсного випробування заносяться річні бали з відповідних 

предметів. Вони беруть участь у рейтингу  на загальних підставах. Рішення про 

зарахування приймається на засіданні приймальної комісії.  

17. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують 

навчання у загальноосвітній школі за місцем проживання , а учні, які закінчили 4 

клас  школи І ступеня НВК «Гроно» переводяться до загальноосвітньої  школи 

відповідно до чинного законодавства. 

18. Директор НВК «Гроно» несе персональну відповідальність за дотримання 

вимог  Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) 

до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), 

затвердженого наказом МОН України від 19.06.2003р. № 389. 

19. Контроль за організацією та проведенням конкурсу , порядком зарахування 

дітей до гімназії, за його результатами покладається на відділ освіти Залізничного 

району департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 


